
O melhor da 
Cozinha Profissional
passa por aqui!

Desde

1972

Cozinhas 
Profissionais

www.vinoxcozinhas.com.br

Mobiliário
Catálogo



Excelente Desempenho, 
Praticidade e Segurança. 
Seu projeto está aqui!

Cliente atendidos

Desde 1972 a Vinox atua em diversos 

segmentos, entre eles restaurantes, hospitais e 

hotelaria. Nossos equipamentos são 

projetados para atender as necessidades e 

exigências do mercado nacional e 

internacional, assegurando o seu investimento 

os mais expressivos resultados. Os produtos 

Vinox são fabricados dentro de rigorosos 

padrões de qualidade e obedecendo as 

normas do setor industrial e de 

manufaturados em aço inox. 

Ser a melhor empresa de estudo, 

consultoria, projeto, fabricação, 

instalação e montagem de cozinhas 

profissionais e artefatos de aço 

inoxidável em geral. Atendendo às 

expectativas dos nossos clientes e de 

nossos acionistas, contribuindo com 

o desenvolvimento econômico 

sustentado do nosso país, dentro dos 

princípios éticos e cristão.

Conheça onde tem produtos VINOX

Nossa missão:

www.vinoxcozinhas.com.br
Para saber mais acesse nosso site
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Mesa inox com cuba 
e prateleira inferior

Mesas inox lisa 
e prateleira inferior

Artefatos
Em aço inox

Equipamentos padronizados eu sob medida 
construídos em aço inoxidável AISI 304-18.8 
escovado como mesas, bancadas de trabalho, 
gabinetes, prateleiras, estantes, sistemas de 
exaustão de fumaça, lavatórios, cubas e muito 
mais.

Mobiliário

Estante c/04 planos 
em aço inox 

- Tampo em chapa de aço 
inoxidável AISI 304 18/8 com 
solda em argônio, acabamento 
escovado fosco direto da usina, 
dotado de película de proteção 
contra riscos e arranhões; 
- Pés frontais e posteriores 
executados em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2" com parede 
1,5mm de espessura;
- Acompanha sapatas 
niveladoras de piso 
confeccionadas em plástico 
injetado.

- Estante executada em chapa 
de aço inoxidável do tipo AISI 
304 dotado de 04 planos liso 
reguláveis com reforços e 
montantes em aço inoxidável;
- Montantes com niveladores 
de altura;
- Capacidade: 150 kg.

Lava mãos em aço inox 
c/acionamento com pedal

- Lavatório para higienização 
de mãos utilizado em hotéis, 
matadouros, etc executado 
em chapa de aço   inoxidável 
do tipo AISI 304 18/8;  
- Tampo em chapa de aço 
inoxidável AISI 304 18/8 com 
solda em argônio, acabamento 
escovado fosco   direto da 
usina, dotado de película de 
proteção contra riscos e 
arranhões. 

Estante c/04 planos 
em aço inox 

- Estante executada em chapa 
de aço inoxidável do tipo AISI 
304 dotado de 04 planos liso 
reguláveis com reforços e 
montantes em aço inoxidável;
- Montantes com niveladores 
de altura;
- Capacidade: 150 kg.

Armário 
em aço inox

- Armário executado em chapa 
de aço inoxidável do tipo AISI 
304 18/8;
- Dotado de 02 (duas) portas de 
correr executado em chapa de 
aço inoxidável do tipo AISI 304 
18/8;
- Dotado de prateleira 
intermediário executado em 
chapa de aço inoxidável do tipo 
AISI 304 18/8.

- Tampo em chapa de aço 
inoxidável AISI 304 18/8 com 
solda em argônio, acabamento 
escovado fosco direto da usina, 
dotado de película de proteção 
contra riscos e arranhões; 
- Pés frontais e posteriores 
executados em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2" com parede 
1,5mm de espessura;
- Acompanha sapatas 
niveladoras de piso 
confeccionadas em plástico 
injetado.
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